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Onderwerp / voorstel: 

Integrale verordening Sociaal domein gemeente 

Woudenberg 2019 

 

 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor in te stemmen met wijzigingen en te komen tot de Integrale 

verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2019. 

 

 

 

 

Inleiding 

Sinds 2017 kent de gemeente Woudenberg een Integrale verordening sociaal domein. In deze 

verordening legt u als raad de vanuit de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 gevraagde regels/kaders vast met betrekking tot de lokale uitvoering. 

Daar waar noodzakelijk worden regelgevende bevoegdheden aan ons college door u 

gedelegeerd waarop wij nadere regels opstellen. 

 

Op 22 februari 2018 heeft u de Integrale verordening 2018 vastgesteld. Nadien hebben zich 

een aantal juridische en wettelijke ontwikkelingen voorgedaan die vragen om aanpassing van 

de verordening 2018. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal redactionele 

en technische wijzigingen door te voeren.  

 

De concept-verordening heeft van 20 november 2018 tot 8 januari 2019 ter inspraak 

voorgelegen en is ter advies voorgelegd aan de Adviesraad sociaal domein. Er zijn geen 

reacties op de inspraak binnengekomen. Door de Adviesraad is op 22 december 2018 

schriftelijk gereageerd. Deze reactie en het antwoord van ons college is bij dit raadsvoorstel 

bijgevoegd.  

 

Centrale vraag 

Kunt u instemmen met de wijzigingen zoals weergegeven in de was-wordt-lijst en de 

verordening sociaal domein 2019 en deze vaststellen? 
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Beoogd resultaat (wat) 

De verordening geeft invulling aan ons streven van één integraal proces in het sociaal domein. 

Het vertrekpunt daarbij is uit te gaan van één individu of gezin, één plan en één regisseur. De 

vraag staat daarbij centraal in het proces waarbij wordt gezocht naar maatwerk en verbinding 

op het gehele sociale domein (ongeacht de vraag van de inwoner en het terrein waarbinnen de 

vraag valt). 

De inwoner die zich met een ondersteuningsvraag bij de gemeente meldt, moet er van op aan 

kunnen dat er een goed onderzoek wordt verricht dat in goede samenspraak met hen wordt 

uitgevoerd. Samen met de inwoner komt de gemeente tot een zo goed mogelijk afgestemde 

dienstverlening.  

 

Kader 

- Jeugdwet 

- Participatiewet 

- Wmo 2015 

- Integrale verordening sociaal domein gemeente Woudenberg 2018  

 

Argumenten 

Bijgevoegd is een was-wordt-lijst waarin alle veranderingen in de verordening 2019 ten 

opzichte van die van 2018 zijn aangegeven en toegelicht. Op de volgende wijzigingen willen 

wij als volgt nog ingaan: 

 

Wijziging abonnementstarief Wmo 

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst”  heeft de regering Rutte III 

aangegeven de eigen CAK-bijdrage voor Wmo voorzieningen aan te passen naar een 

abonnementstarief van € 17,50 per vier weken ongeacht het gebruik, inkomen en vermogen. 

Hiervoor is een wijziging van de Wmo 2015 noodzakelijk welke eind 2018 aan de Tweede 

Kamer is ter behandeling is aangeboden.  

Voor 2019 heeft de minister van VWS voor 2019 de maximale periodebijdrage voor alle Wmo 

maatwerkvoorzieningen (niet zijnde beschermd wonen en opvang) vastgesteld op € 17,50 per 

vier weken ongeacht het gebruik, inkomen of vermogen van de gebruiker. Voor algemene 

Wmo-voorzieningen geldt deze bepaling niet omdat daar een wetswijziging voor nodig is.  

Totdat er duidelijkheid is over hoe om te moeten gaan met algemene voorzieningen zoals 

genoemd in artikel 21 van de verordening wenst het college vast te houden aan de huidige 

vorm zoals die in de verordening is vastgelegd. Immers voor deze voorzieningen wordt alleen 

maar zeer licht getoetst en kunnen inwoners, die (nog) niet geïndiceerd kunnen worden voor 

een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, toch tegen een gereduceerd tarief professionele 

ondersteuning ontvangen.  

Afhankelijk van de uitkomst van de verdere behandeling van wetsvoorstel zoals dat nu voorligt 

zullen wij in de loop van 2019 een nader voorstel voorleggen over het al dan niet voortzetten 

van de algemene voorzieningen. 

Wij zullen de effecten van het abonnementstarief op het maken van aanspraak op Wmo 

voorzieningen monitoren. De vrees bestaat namelijk dat door het wegvallen van de toets op 

gebruik, inkomen en vermogen er meer aanspraak op de verschillende maatwerkvoorzieningen 

zal gaan plaatsvinden. 

 

Recente uitspraken Centrale Raad van Beroep 

Een extra mogelijkheid om maatwerk te bieden door middel van een financiële bijdrage is 

toegevoegd. In Woudenberg krijgt iedere cliënt de ondersteuning die nodig is. Deze 

ondersteuning wordt geboden op basis van het onderzoek door de Coöperatie De Kleine 

Schans en in samenspraak met cliënt uitgevoerd. Wanneer een maatwerkvoorziening nodig is 

dan wordt gekeken in welke vorm deze het beste kan worden verstrekt. Het uitgangspunt 

daarbij is een maatwerkvoorziening in natura (ZIN) of een pgb wanneer dat wenselijk en 

mogelijk is. Door de Centrale Raad van Beroep is in 2018 geoordeeld dat het ook mogelijk 

moet zijn een financiële tegemoetkoming als maatwerkvoorziening te verstrekken. Deze 

mogelijkheid is nu in art. 23 eerste lid onder d opgenomen. 
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Nieuwe inkoop 2019 

De nieuwe inkoop voor 2019 heeft ervoor gezorgd dat een aantal gebruikte termen ten 

aanzien van maatwerkvoorzieningen zijn aangepast. Ook artikel 10 dat o.a. gaat over de 

hoogte van het PGB is hierop aangepast.  

 

Taaltoets 

In artikel 61 is nu opgenomen dat het weigeren van het afleggen van een taaltoets kan leiden 

tot verlaging van de bijstandsuitkering. Op deze wijze kan de Wet op de Taaleis beter worden 

uitgevoerd. 

 

Bestrijding onterecht ontvangen/misbruik/oneigenlijk gebruik maatwerkvoorzieningen 

Om invulling te geven aan de wettelijke plicht om regels te stellen voor de bestrijding van 

onterecht ontvangen maatwerkvoorzieningen, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van 

de wetten is artikel 11 uitgebreid. Het is nu mogelijk om verstrekte Wmo-voorzieningen te 

wijzigen, te beëindigen, in te trekken, op te schorten, terug te vorderen en te verrekenen. Ook 

is er een mogelijkheid opgenomen om een toezichthouder aan te wijzen in  het kader van 

fraudepreventie. 

 

Verordening en nadere regels 

Met de verordening worden door u op onderdelen aan ons college regelgevende bevoegdheden 

gedelegeerd. Deze werken wij verder uit in de nadere regels jeugd/Wmo en tevens wordt door 

ons jaarlijks een Financieel Besluit jeugd/Wmo vastgesteld met daarin de bedragen voor o.a. 

toe te kennen pgb’s.  

De nadere regels zijn door ons voor 2019, naar aanleiding van wet- en regelgeving, 

jurisprudentie en dagelijks uitvoeringspraktijk, weer ge-update. Het Financieel Besluit is 

inmiddels al door ons vastgesteld voor 2019.     

 

Duurzaamheid 

Met mogelijkheden/voorzieningen uit de verordening worden inwoners in staat gesteld om 

langer zelfredzaam te kunnen zijn.  

  

Draagvlak 

De conceptverordening heeft ter inspraak gelegen en is aan de Adviesraad sociaal domein 

voorgelegd. Vanuit de inspraak zijn geen reacties binnengekomen. De Adviesraad heeft bij 

brief van 22 december 2018 gereageerd. De door hen gemaakt opmerkingen en gegeven 

adviezen hebben wij voor zover mogelijk overgenomen. Middels de hierbij gevoegde brief 

hebben wij hen geantwoord op hun advies.   

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Vaststelling van de Integrale verordening sociaal domein.  

 

Financiële consequenties 

 

Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 

toelichting nodig. 

 

Aanpak/uitvoering 

Na vaststelling van deze verordening zal deze worden gedeeld met de inwoners middels 

publicatie via het gemeentenieuws en officiële bekendmakingen.nl. Aan de Coöperatie De 

Kleine Schans, als uitvoerder van de wet- en regelgeving binnen het sociaal domein, zal de 

verordening worden uitgereikt.  

 

Conclusie 

Na vaststelling van de verordening is deze aangepast aan wetswijzigingen en jurisprudentie. 

 

Communicatie 

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en verspreid. 
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Bijlage(n) 

- Raadsbesluit: Integrale verordening sociaal domein Woudenberg 2019; 

- Was – wordt – lijst verordening 2018  2019; 

- Nadere regels Jeugd/Wmo 2019 zoals vastgesteld door ons college op 15 januari 2019; 

- Was – wordt – lijst nadere regels Jeugd/Wmo 2019; 

- Brief van 22 december 2018 van de Adviesraad sociaal domein; 

- Antwoordbrief van het college aan de Adviesraad. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

 


